
Regulamin konkursów w ramach STEGNALIÓW 2020 

 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSÓW 

 

1. Organizatorem Konkursów w ramach Stegnaliów 2020 jest partnerstwo lokalne NASZE STEGNY 

reprezentowane przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegn. 

2. Fundatorem Nagród jest Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  

3. Nagrody Fundowane są ze środków przyznanych Stowarzyszeniu Ośrodek Kultury Aktywne Stegn w 

celu realizacji zadania „Aktywne Stegny 2020” dofinansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy realizowanego w ramach konkursu „Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych”. 

4. Celem Konkursu jest promocja aktywności mieszkańców Mokotowa oraz wsparcie Partnerstwa 

Lokalnego NASZE STEGNY w zachęcaniu mieszkańców do działań na rzecz lokalnych społeczności. 

5. Dalsze określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

a. „Konkursy” – wszystkie konkursy w ramach STEGNALIÓW 2020 prowadzone na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

b. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. 

c. „Zwycięzca” – osoba, której zgłoszenie w Konkursie zostanie nagrodzone. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursach. 

2. Konkursy prowadzone są na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu Facebook, strony 

https://stegnalia.pl/ oraz innych stron internetowych, do których odsyłacze znajdują się na w.wym. 

W Konkursach mogą uczestniczyć osoby mieszkające w dzielnicy Mokotów w Warszawie. 

3. Konkursy nie są w żadnym zakresie sponsorowane, wspierane, administrowane ani stowarzyszone 

z portalem www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., 

Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje 

podawane przez Uczestników Konkursów są informacjami podawanymi Organizatorowi i będą 

wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursów przez Organizatora na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursach i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik 

akceptuje w chwili oraz poprzez przystąpienie do Konkursu. 

5. Regulamin Konkursów jest dostępny na stronie Stegnaliów 2020 

6. Konkursy trwają od 9 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do godziny 23:59. Wyłonienie 

Zwycięzców poszczególnych Konkursów nastąpi w terminie do 7 dni od zakończenia poszczególnego 

Konkursu. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 31 dni od zakończeniu Konkursów 2020 r. w 

ustalonym z uczestnikiem miejscu. 

https://stegnalia.pl/


§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnictwo w Konkursach jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem Konkursów może być 

każda osoba fizyczna, która spełni warunki niniejszego Regulaminu. Osoba niepełnoletnia w 

przypadku otrzymania nagrody zobowiązana jest do przedstawienia pisemnej zgody opiekuna 

prawnego. 

2. W Konkurach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub podmiotów biorących udział w 

organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby pozostające z takimi osobami 

w faktycznym pożyciu. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursów oraz dokonania wyboru Finalistów i 

Zwycięzców Konkursu, powołana zostanie komisja konkursowa („Komisja Konkursowa”) powoływana 

spośród członków partnerstwa, nadzorująca przebieg Konkursu. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie 

następuje – zależnie od typu konkursu – przez wypełnienie i przesłanie formularza z pytaniami, 

przesłanie dzieła na adres mailowy stegnykonkurs@gmail.com bądź inne formy określone w 

miejscach, w których prowadzone są konkursy. 

4. Wszystkie czynności opisane w § 3 pkt. 3 są równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w 

Konkursach i akceptacją Regulaminu. 

 

§ 4. ZASADY KONKURSÓW 

1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursach w przypadku podejrzenia 

próby oszustwa lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu Konkursów w ramach Stegnaliów 

2020, jak również w przypadku publikowania odpowiedzi lub zgłaszania dzieł naruszających 

powszechnie obowiązujące przepisy, w tym obraźliwe, naruszające dobre imię, dobra osobiste, 

prawa lub interes osób trzecich. 

2. Organizator ma prawo usunąć odpowiedzi Uczestników Konkursów, które zawierać będą treści 

sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, 

naruszające prawa Organizatora, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegn, Urzędu Dzielnicy 

Mokotów lub prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające 

groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, 

narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub 

inne niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami. 

4. Komisja konkursowa może nie brać pod uwagę propozycji dzieł zgłaszanych w innych konkursach, a 

także budzących podejrzenia plagiatu bądź inne uzasadnione wątpliwości, w szczególności 

wynikające z niezgodności z niniejszym regulaminem. 

5. W przypadku konkursów polegających na prezentacji dzieł, każdy Uczestnik może zgłosić do 

Konkursów wiele dzieł. 

7. Stowarzyszenie nabywa prawa autorskie do przesłanych w ramach konkursów dzieł. Nabyte prawa 

autorskie obejmują następujące pola eksploatacji: utrwalenie dowolną techniką i zwielokrotnienie w 

sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, 

optycznego, papierowego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, 

wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej, 



za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na 

nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, 

w tym Internetu, publiczne rozpowszechnianie, w tym w sieciach telefonii komórkowej. Uczestnik 

zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści, w tym modyfikacji odpowiedzi 

konkursowej, a także wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, bez ograniczeń co 

do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika, wykonywanie wskazanych 

praw autorskich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

8. Przeniesienie praw autorskich dotyczy wszystkich zgłaszanych do Konkursów dzieł. 

9. Nagrodzeni Uczestnicy nie będą uprawnieni do otrzymania dalszej płatności za przeniesienie ww. 

praw autorskich, oprócz otrzymania Nagrody. 

 

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1.  Informacja o nagrodach będzie publikowana na stronie Stegnaliów 2020 .  

2. Jeden Uczestnik Konkursów może otrzymać w ramach Konkursów wiele nagród, ale tylko jedną w 

tym samym Konkursie. 

3. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa w oparciu o założenia poszczególnych Konkursów. O 

zwycięstwie Konkursu Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo. Zwycięzcy zostaną zaproszeni w 

miejsce wskazane przez Organizatora po odbiór nagrody. 

4. W przypadku niezachowania powyższego terminu przez danego finalistę, jego Nagroda pozostaje 

w rękach Organizatora, bez obowiązku jej przyznania innym osobom. 

5. Organizator jest odpowiedzialny za wydanie nagród. Nagrody zostaną przekazane po wyłonieniu 

Zwycięzców w terminie wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

niemożliwość stawienie się Zwycięzcy po odbiór nagrody. 

6. Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inny 

ekwiwalent. 

7. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do 

których Zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, 

pozostaną do dyspozycji Organizatora. 

8. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania wszystkich nagród, jeśli liczba zgłoszeń będzie 

mniejsza niż liczba Nagród lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień Regulaminu. 

9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy: 

a. odmówi przyjęcia Nagrody; 

b. kontakt ze Zwycięzcą nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu; 

c. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w 

Konkursie lub otrzymania Nagrody. 

10. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie 

wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

 



 

§ 6. ZGODA NA PUBLIKACJĘ 

1. Wysyłając zgłoszenie do Konkursów przewidujących prezentację dzieła, Uczestnik potwierdza, że 

posiada pełne prawa do publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację do celów 

promocyjnych Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegn oraz Partnerstwa lokalnego Moje 

Stegny. 

2. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 

praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z nadesłanym zgłoszeniem. 

W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub rozporządzania treścią przez Stowarzyszenie lub 

Partnerstwo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przeciwko Stowarzyszeniu lub 

Partnerstwu wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z jakimikolwiek roszczeniami w zakresie ww. praw, 

Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Stowarzyszenia i Partnerstwa z wszelkiej odpowiedzialności 

z tego tytułu. 

3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do Konkursu, udziela Stowarzyszeniu i Partnerstwu niewyłącznej 

licencji (z prawem udzielania dalszych licencji) na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: utrwalenie dowolną techniką i 

zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika 

elektronicznego, optycznego, papierowego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne 

odtwarzanie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub 

bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i 

kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, 

wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, publiczne rozpowszechnianie, w tym w 

sieciach telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji Uczestnik zezwala również na dokonanie 

opracowania zgłoszonych treści, w tym modyfikacji odpowiedzi konkursowej, a także wprowadzania 

oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, bez ograniczeń co do formy, w tym bez konieczności 

oznaczania autorstwem Uczestnika. 

 

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursów Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, na adres Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny z siedzibą w 

Warszawie, ul. Sozopolska, nr 1, lok. 23, 02-758 z dopiskiem: „Stegnalia 2020 – konkurs – reklamacja” 

w terminie do 14 dni od ogłoszenia Zwycięzców danego Konkursu lub daty otrzymania Nagrody. 

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak 

również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 

6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 



7. Pisemna odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 14 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 

Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. tj. z 2018, poz. 165). 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.12.2020 r. 


